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با تالش مهندس مروجی صورت پذیرفت؛ سقدر زیبای امروز؛دکتر زینی وند:
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یادداشت  مدیرمسئول روشنفکـری

2

روشنفکری پرمخاطب ترین نشریه 
استان کرمان در مدت انتشار

با حضور مدیرعامل رفاه و جمعی از مسئوالن؛

عملیات بازسازی و توسعه فروشگاه 
رفاه خواجوی کرمانی به 

بهره برداری رسید
3

رویدادهای مهم مورد توجه 
کاربران فضای مجازی و رسانه ها 

در روزهای گذشته

2

3

در دیدار مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان با 
مدیرعامل گل گهر مطرح شد؛

برگزاری کالس های آموزشی جبرانی ویژه 
دانش آموزان شهرستان های سیرجان و بردسیر 

با حمایت شرکت صنعتی معدنی گل گهر

2

نظر به یک دست شدن حاکمیت در همه ارکان؛

حضرات اصولگرا
 این گوی و این میدان

طــی  می گــذرد،  اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  ســال  انــدی  و  چهــل 
ــورای  ــس ش ــوری، مجل ــت جمه ــرای ریاس ــات ب ــا انتخاب ــال ها ده ه ــن س ای
ــا  ــری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ب ــرگان رهب ــس خب اســامی، مجل
نرخ هــای مشــارکت مختلــف برگــزار گردیــده و افــراد متعــدد بــا اندیشــه ها و 
ــه فراخــور  گرایش هــای سیاســی از دل صندوق  هــای رأی بیــرون آمــده کــه ب

ــد. ــت پرداخته ان ــه خدم ــه ارائ ــود ب ــرایط موج ــان و ش زم
ــر شــورای  ــد ســال اخی ــا متأســفانه طــی چن ام
ــدت  ــه ش ــا را ب ــد صاحیت ه ــر تایی ــان فیلت نگهب
تنــگ کــرده و ایــن امــر ضمــن بــروز اعتراضــات 
ــخصیت ها  ــوی ش ــراوان از س ــای ف و نارضایتی ه
در  مــردم در کاهــش مشــارکت خصوصــاً  و 
انتخابــات مجلــس یازدهــم و ریاســت جمهــوری 

اخیــر نقــش بســزایی داشــته اســت.
لــذا فــارغ از مســائل ذکر شــده در بیشــتر ادوار 
دو رکــن اساســی در مدیریــت جامعــه یعنــی 

دولــت و مجلــس در دســت دو گرایــش مختلــف بــوده و بســیاری از طرفــداران 
یکــی از ایــن دو نهــاد، مشــکات و چالش هــای موجــود را بــه گــردن دیگــری 
انداختــه و بــرای پیــروزی و موفقیــت رقیــب مانــع ایجــاد می کردنــد، به عنــوان 
مثــال طــی هشــت ســال دولــت روحانــی نیروهــای اصولگــرا در مجلــس، ســایر 
نهادهــا و تریبون هــا تمامــی تــاش خــود را بــرای بــه شکســت کشــیدن برجــام 
ــرده و تمامــی مشــکات حــادث شــده خصوصــاً در حــوزه اقتصــاد  ــه کار ب ب
ــدن  ــس از روی کار آم ــک پ ــم این ــا ه ــد، ام ــت می انداختن ــردن دول ــه گ را ب
ــه ریاســت ســید ابراهیــم رئیســی تمامــی ارکان و نهادهــای  دولــت ســیزدهم ب
قــدرت طــی ایــن چهــار دهــه در تمامــی ســطوح و حوزه هــا در اختیــار یــک 
ــردن  ــیبل ک ــازی و س ــرای مقصرس ــه ای ب ــر بهان ــت و دیگ ــی اس ــف سیاس طی
ــا  ــردم ب ــاب م ــه انتخ ــرام ب ــن احت ــان ضم ــدارد و اصاح طلب ــود ن ــی وج کس
نظــارت منصفانــه بــر عملکــرد مســئوالن از هرگونــه کارشــکنی پرهیــز خواهنــد 
کــرد، پــس توقــع اســت کــه دوســتان پاســخگوی مــردم و ســال ها کارشــکنی 

ــند . ــگ باش ــای رنگارن و وعده ه

دکتر احمدی:
ائمه جمعه می توانند نقش مهمی در 
ترویج فرهنگ حفظ و حراست از 
عرصه های ملی و انفال ایفا نمایند

به مناسبت 2۶ ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر؛

آثار زیان بار مواد نوظهور و 
راه مبارزه با آن
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احسان احمدی

به بهانۀ والدت حضرت رضا، امام مهربانی ها؛

قلب یک جهان به عشق تو می تپد

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــان،  ــوب کرم ــت جن ــازمان صم س
مناطــق  از  یکــی  اســتان  جنــوب 
اســت  کشــور  در  معدنــی  غنــی 
کــه در ســال های اخیــر در زمینــه 
صنعــت و معــدن رشــد چشــمگیری 
داشــته اســت. در ایــن منطقــه ایجــاد 
ــی از  ــای معدن ــا و پهنه ه کارخانه ه
ــس،  ــن، م ــنگ آه ــا، س ــه ط جمل
باعــث  و...  تیتانیــوم  کرومیــت، 
رشــد اقتصــادی شــده و اشــتغالزایی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص خوب
وزیــر  رزم حســینی،  علیرضــا   
صمــت ضمــن ســفر بــه ایــن منطقــه 
چنــد کارخانــه صنعتــی و معدنــی را 
ــی  ــن طــرح صنعت ــاح و از چندی افتت

ــه عمــل آورد. ــد ب ــز بازدی نی
 افتتــاح 6 کارخانــه صنعتــی و 
ــادن  ــد از مع ــی، بازدی ــع معدن صنای
کارخانه هــا،  و  مــس  و  طــا 
ــی و  ــهرک های صنعت ــد از ش بازدی
فعالیت هــای معین هــای اقتصــادی 
قلعه گنــج،  شهرســتان های  در 
جملــه  از  منوجــان  و  فاریــاب 
بــه  صمــت  وزیــر  برنامه هــای 

بــود.  کرمــان  جنــوب 
 6390 ســفر   ایــن  طــی 
میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری بــا 
نفــری   611 مســتقیم  اشــتغالزایی 
تولیــد  کارخانه هــای  قالــب  در 
کنســانتره کرومیــت کوهســتان حــق 
در شهرســتان منوجــان، کارخانــه 

تولیــد کنســانتره طــا زرترشــت 
فــوالد  جویــان  معــدن  شــرکت 
آریــا به عنــوان ســومین کارخانــه 
و  کشــور  در  طــا  فــرآوری 
اولیــن در جنــوب شــرق کشــور 
فاریــاب، کارخانــه  در شهرســتان 
تولیــدات  شــرکت  ســیلیس 
ــان درخشــان در  ــی ســپهر ماه معدن
شهرســتان فاریــاب، کارخانــه تولیــد 
طایــه   شــرکت  مــس  کنســانتره 

ســرگز  در  جیرفــت  مــس  داران 
جیرفــت،  شهرســتان  اســفندقه 
و  المــاس  آرد  تولیــد  کارخانــه 
ــن  ــد کارت ــه تولی ــن کارخان همچنی
جیرفــت  صنعتــی  شــهرک  در 
بــه  صمــت  وزیــر  حضــور  بــا 

رســید.  بهره بــرداری 
جلســه  اســت  ذکــر  شــایان 
تعییــن  و  ســفر  ایــن  جمع بنــدی 
مصوبــات در روز بعــد در مرکــز 

ــه جهــت  اســتان تشــکیل و 7 مصوب
حوزه هــای  مشــکات  حــل 
صنعــت و معــدن در جنــوب کرمــان 
از دســتاوردهای ایــن ســفر بــود.

رئیــس  مروجی فــرد  مســلم 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
خصــوص  در  کرمــان  جنــوب 
ــه  ــت ب ــر صم ــفر وزی ــات س مصوب
تســریع  گفــت:  کرمــان  جنــوب 
در اجــرای کارخانــه کنســانتره و 
تکمیــل زنجیــره تیتانیــوم در مجتمــع 
ــد  تیتانیــوم کهنــوج، تســریع در رون
اجــرای کارخانــه فــرآوری مــس 
احــداث  مشــکل  حــل  کــرور، 
در  چینــی  ســنگ  معــادن  جــاده 
زیرســاخت های  تأمیــن  فاریــاب، 
جنــوب  صنعتــی  شــهرک های 
کرمــان، تأمیــن و اجــرای پســت 
حــل  صنایــع،  نیــاز  مــورد  بــرق 
معــادن  شــرکت  مشــکات 
ــل  ــه تکمی ــن بودج ــاب، و تأمی فاری
ــت،  ــازمان صنع ــاختمان اداری س س
معــدن و تجــارت جنــوب کرمــان از 

دســتاوردهای ایــن ســفر بــود.
روزه  یــک  ســفر  ایــن  در 
ــان،  ــتاندار کرم ــر، اس ــان وزی معاون
ســازمان  معاونــان  و  رئیــس 
صنعــت، معــدن و تجــارت جنــوب 
کرمــان، نماینــدگان 7 شهرســتان 
ــه  ــه جمع ــداران، ائم ــی، فرمان جنوب
حضــور  شهرســتانی  مســئوالن  و 

داشــتند.

با تالش مهندس مروجی صورت پذیرفت؛

مصوبات چشمگیر در سفر اخیر وزیر صمت به جنوب کرمان
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رویدادهای مهم مورد توجه کاربران فضای اخبار کوتاه
مجازی و رسانه ها در روزهای گذشته

در دیدار مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان
 با مدیرعامل گل گهر مطرح شد؛

برگزاری کالس های آموزشی جبرانی ویژه 
دانش آموزان شهرستان های سیرجان و بردسیر با 

حمایت شرکت صنعتی معدنی گل گهر
اسـتان  پـرورش  آمـوزش  و  مدیـرکل 
معدنـی  شـرکت  مدیرعامـل  بـا  کرمـان 
پیگیـر  سـیرجان  در  گهـر  گل  صنعتـی  و 
جبرانـی  آموزشـی  کاس هـای  برگـزاری 
ویـژه دانش آموزان شهرسـتان های سـیرجان 
و بردسـیر بـا حمایـت ایـن شـرکت شـد. به 
گزارش اداره اطاع رسـانی و روابط عمومی 
احمـد  کرمـان،  اسـتان  آموزش وپـرورش 

اسکندری نسـب در این دیدار ضمن تقدیر و تشـکر از همکاری شـرکت صنعتی 
معدنـی گل گهـر بـا آموزش وپـرورش اظهـار کـرد: اگـر بـه آموزش وپـرورش 
توجـه شـود بسـیاری از آسـیب های اجتماعـی در کشـور بـه حداقـل می رسـد 
و بسـتر توسـعه و پیشـرفت کشـور فراهـم می شـود. وی بـا بیـان اینکـه آینـده هر 
گفـت:  می شـود،  ترسـیم  کشـور  آن  امـروز  آموزش وپـرورش  در  کشـوری 
آموزش وپـرورش در شـرایط فعلی نیازمند تعامل، همدلـی و همکاری همه مردم 
و نهادهـای دولتـی و غیردولتـی اسـت. اسکندری نسـب با اشـاره به اینکـه حدود 
۵0 درصـد مـدارس اسـتان نیـاز بـه بازسـازی و مقاوم سـازی دارنـد، اظهـار کـرد: 
امیدواریـم شـرکت صنعتی معدنی گل گهر در زمینه سـاخت و استانداردسـازی 
ارتقـای کیفیـت  یاریگـر آموزش وپـرورش در راسـتای  مـدارس،  بهسـازی  و 
فعالیت های آموزشی وپرورشـی باشـد. مدیرکل آموزش وپرورش اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه شـیوع ویـروس کرونـا و تعطیلـی آموزش حضـوری در مـدارس، 
تعـدادی از دانش آمـوزان بـا افـت تحصیلی مواجه شـده اند، بیان کـرد: همکاری 
شـرکت صنعتی معدنـی گل گهر با آموزش وپرورش شهرسـتان های سـیرجان و 
بردسـیر جهت برگزاری کاس های آموزشـی و جبرانی نقش موثری در ارتقای 
کیفیت فعالیت های آموزشی وپرورشـی دارد. مدیرعامل شـرکت صنعتی معدنی 
گل گهـر نیـز در این دیدار گفت: آموزش وپرورش زیرسـاخت اصلی توسـعه و 
پیشـرفت کشـور اسـت و آماده هر گونه همکاری با آموزش وپرورش اسـتان در 
راسـتای ایفای نقش مسـئولیت اجتماعی شرکت هستیم. ایمان عتیقی از بازسازی 
و نوسـازی مـدارس اسـتان، تهیـه تجهیـزات آموزشـی و برگـزاری کاس هـای 
آموزشـی جبرانـی بـرای دانش آمـوزان اسـتان با حمایت شـرکت صنعتی معدنی 
گل گهـر خبـر داد. بر پایه این گـزارش مدیرکل آموزش وپرورش اسـتان کرمان 
بـه همـراه مدیـر آموزش وپـرورش شهرسـتان سـیرجان بـا مدیرعامـل شـرکت 

صنعتـی معدنـی گل گهـر دیـدار کرد.

دکتر احمدی:
ائمه جمعه می توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ 
حفظ و حراست از عرصه های ملی و انفال ایفا نمایند

 دکتـر احمـدی مدیـرکل منابـع طبیعی 
اتفـاق  بـه  آبخیـزداری جنـوب کرمـان  و 
حسـینی زاده  حجت االسام والمسـلمین 
در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  مسـئول حـوزه 
ایـن اداره کل و جمعـی از همـکاران خـود 
بـا حضـور در دفتـر امـام جمعـه شهرسـتان 
جیرفـت بـا دکتـر تـارم دیـدار و گفتگـو 

کردنـد.
دکتـر احمـدی در ایـن دیـدار بـا تأکید بـر فرهنگ سـازی حفـظ، احیاء و 
توسـعه منابـع طبیعـی گفـت: حفاظـت از منابـع طبیعی بایـد با اشـاعه فرهنگ 
ایـن  بهره بـرداری اصولـی در جهـت توسـعه پایـدار نهادینـه شـود کـه در 
خصـوص ائمـه جمعـه می تواننـد نقـش مهمـی در ترویـج فرهنـگ حفـظ 
و حراسـت از عرصه هـای ملـی و انفـال ایفـا نماینـد. وی در ادامـه بـه ارائـه 
پرداخـت و  اداره کل در بخش هـای مختلـف  ایـن  اقدامـات  از  گزارشـی 
گفـت: اداره کل منابـع طبیعی و آبخیزداری یک دسـتگاه حاکمیتی بوده که 
وظیفـه حفاظـت از انفـال و بیت المال را برعهده دارد و ما در این راسـتا تاش 
می کنیـم تـا امانتـدار خوبـی بـرای نسـل های آینـده باشـیم. دکتـر احمـدی با 
اذعـان بـه ایـن مطلب که منابـع طبیعی متعلق به همـه آحاد مردم اسـت اظهار 
داشـت: حفاظـت از جنگل هـا و مراتـع یک وظیفـه همگانی اسـت و با توجه 
بـه وسـعت زیـاد عرصه هـای منابـع طبیعـی بایسـتی همـه مـردم و ارگان هـا و 
نهادهـای جامعـه در حفاظـت از عرصه هـای منابـع طبیعـی و انفـال همـکاری 
و مسـاعدت داشـته باشـند. در ادامـه ایـن دیـدار حجـت االسام و المسـلمین 
تـارم امـام جمعـه شهرسـتان جیرفت با بیـان اینکه حفـظ منابع طبیعـی نیازمند 
مشـارکت مـردم اسـت، افـزود: حفـظ عرصـه عظیـم و پهنـاور منابـع طبیعـی 
تنهـا بـا مجموعـه کارکنـان منابـع طبیعی تحقـق نمی یابـد و الزم اسـت مردم 
پـای کار بیاینـد و تحقـق ایـن امـر نیـز نیازمنـد فرهنگ سـازی و تبییـن بیشـتر 
بـا  تـارم  حجت االسام والمسـلمین  اسـت.  مـردم  بـرای  موضـوع  اهمیـت 
اعـام حمایـت از برنامه هـای اداره کل منابـع  طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب 
کرمـان در حفاظـت و حراسـت از جنگل هـا و منابـع ملـی بیـان کـرد: نبایـد 
اجـازه داد آسـیبی متوجـه جنگل هـای منطقـه شـود چـرا کـه ایـن جنگل هـا 
بخشـی از میـراث طبیعـی کشـور و منطقـه بشـمار می آینـد و محلـی بـرای 
حضـور گردشـگران اسـت و نقـش بسـیار موثـری در حفظ محیط زیسـت و 
نشـاط و سـرزندگی انسـان ها و سـایر حیوانـات دارد. وی افـزود: مـا به عنـوان 
خطیـب نمـاز جمعـه و جماعـات فرهنگ سـازی در ایـن خصـوص را وظیفه 
خـود می دانیـم چـرا کـه خـود بـه آن واقف هسـتیم و حتمـا در این خصوص 
همـکاری الزم را انجـام خواهیـم داد. گفتنـی اسـت در ایـن دیـدار، کارت 
همیـار طبیعـت افتخاری به حجـت االسام والمسـلمین دکتر تـارم امام جمعه 

محتـرم جیرفـت تقدیم شـد.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق شمال کرمان:
تولید هر بیت کوین معادل مصرف برق 35 هزار 

مشترک خانگی است
مدیر دفتر مدیریت مصرف شـرکت توزیع نیروی برق شـمال اسـتان کرمان 
بـا بیـان این که صنعت برق به دلیل اسـتخراج غیرمجـاز ارز دیجیتال که مصرف 
بـرق باالیـی را بـه خود اختصاص داده، تحت فشـار اسـت، گفت: »بـرای تولید 
هـر بیت کویـن معـادل مصرف 3۵ هـزار مشـترک خانگی انرژی بـرق مصرف 

می شود«.
بـه گـزارش روشـنفکری بـه نقـل از روابـط عمومـی شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق شـمال اسـتان کرمـان، حمید علیـزاده با اشـاره به اسـتخراج غیرمجـاز رمز 
ارزها یادآور شـد: »تاکنون در شـمال اسـتان کرمان هزار و ۵00 دسـتگاه رمزارز 
غیرمجاز کشـف و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شـدند«. وی با بیان این که 
صنعـت برق به دلیل اسـتخراج غیرمجاز ارز دیجیتال که مصـرف برق باالیی را 
بـه خود اختصاص داده، تحت فشـار اسـت، گفـت: »برای تولیـد هر بیت کوین 

معـادل مصـرف 3۵ هزار مشـترک خانگی انـرژی برق مصرف می شـود«.
علیـزاده ادامـه داد: »چهـار مشـترک مجـاز در کرمـان و رفسـنجان از انـرژی 
بـرق بـرای اسـتخراج رمزارزها اسـتفاده می کننـد که میـزان اسـتفاده ی آن ها از 
1/۵ مـگاوات تجـاوز نمی کنـد«. وی از مـردم خواسـت در صورت مشـاهده ی 
اسـتخراج غیرمجـاز رمزارزهـا در شـمال اسـتان کرمان از طریق سـایت سـمات 
توانیـر بـه آدرس www.tavanir.co.ir  موضـوع را اطـاع دهند و تا سـقف 

20 میلیـون تومـان پـاداش دریافت کنند.

1-غرق شـدن ناو خارک بر اثر آتش سـوزی در نزدیکی بندر جاسـک و کشـته 
شـدن دو خلبان ارتش در سـانحه هواپیمای آموزشی در دزفول

2-آتش سوزی گسترده در پاالیشگاه  تندگویان در جنوب تهران
3-درگذشـت علی اکبـر محتشـمی پور از فعـاالن سیاسـی اصاح طلـب ایـران بر 

اثـر کرونا
۴-والدت حضرت معصومه )س( و بزرگداشت روز دختر

۵-پیروزی هـای قاطـع تیـم ملی فوتبال ایـران و راهیابی به مرحلـه بعدی مقدماتی 
جهانی جام 

6-برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا و 
حواشـی پر رنـگ آن

مهندس ساردویی:
جانمایی و نصب ۶ دستگاه شتاب نگار برخط زلزله 

در شهرهای جنوب کرمان
جنـوب  شهرسـازی  و  راه   مدیـرکل   
کرمان از جانمایی و نصب تعداد 6 دسـتگاه 
شـهرهای  در  زلزلـه  برخـط  شـتاب نگار 
جنـوب کرمـان خبـر داد و گفـت: ارزش 
ریالـی هـر دسـتگاه افـزون بـر 10 میلیـارد 
ریال اسـت. به گـزارش پایگاه خبـری راه و 
شهرسازی جنوب کرمان، محمد ساردویی 
شـتاب نگار  دسـتگاه   6 نصـب  بـا  گفـت: 

برخـط زلزله درشـهرهای کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنـج، فاریاب، منوجان و 
درب بهشـت از این پس این منطقه نیز همانند سـایر اسـتان های برخوردار کشور 
در زمینـه پایـش و رصـد رفتـار زمیـن در زلزله هـای احتمالی برای اسـتفاده هایی 
همچـون امـداد و نجـات سـریع و برنامه ریـزی خواهـد شـد. وی درخصـوص 
پیگیـری اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب کرمـان بـرای هزینـه و نصـب ایـن 
دسـتگاه ها اظهـار داشـت: ارزش ریالـی هـر دسـتگاه افـزون بـر 10 میلیـارد ریال 
بـوده کـه هزینه هـای مربوط بـه خریداری و نصـب آنها توسـط مرکز تحقیقات 
راه، مسـکن و شهرسـازی پرداخـت شـده و همچنیـن اجرای فنداسـیون به عنوان 
زیرسـاخت الزم این دسـتگاه ها با هماهنگی و همـکاری فرمانداری های جنوب 
کرمـان انجام شـده اسـت. وی افـزود: براین اسـاس برای تخصیص شـتاب نگار 
بـه شـهرهای عنبرآباد، زهکلـوت و جبالبارز در حال پیگیری هسـتیم و در نوبت 
بعـدی انجـام خواهد شـد. سـاردویی بیـان کـرد: اسـتفاده از داده های ارسـالی از 
ایسـتگاه های محلـی در طراحـی و تدویـن آیین نامه هـا و مباحـث مقـررات ملی 
سـاختمان و سـایر پروژه های تحقیقاتی بر اساس شرایط اختصاصی ژئوتکنیکی 
منطقـه عمـل خواهـد کـرد کـه ایـن مهـم تاثیـر زیـادی درکاهـش هزینه هـای 

سـاخت و بهبـود عملکـرد سـاختمان ها و سـایر ابنیه فنـی دارد.

اسامی و آراء 10 نفر اول داوطلبان انتخابات 
شورای اسالمی شهر عنبرآباد

1-نعیم ساالری     398۴
2-نرجس طوفان     370۴

3-علی چاره       362۵
۴-حسین دوستکی    323۴

۵-محمدرضا توکلی     3211
6-سمیه احمدیوسفی  3090

7-حمید الهی     30۵7
8-مرتضی جهانشاهی    2998
9-رضا احمدیوسفی     263۵

10-یونس سیفی    21۵2

نصب پنل خورشیدی؛ 
راهگشای توانمند سازی خانواده ی دارای شش 

معلول در رودبار جنوب
بـه گـزارش روابـط عمومـی بهزیسـتی اسـتان کرمـان تولیـد بـرق از نیـروی 
خورشـید راهگشـای توانمندسـازی خانـواده دارای شـش معلـول در رودبـار 
جنـوب شـد. منصـور آشـوری زاده رئیـس بهزیسـتی رودبـار جنـوب بـا اعـام 
ایـن خبـر گفـت:  با اجرای طرح توانمندسـازی در قالب طرح اسـتاد شـاگردی 
و بـا همـکاری معاونـت توانبخشـی ومعاونت مشـارکت های مردمـی اداره کل 
بهزیسـتی تاسیسـات تولیـد نیـروی بـرق از پنـل خورشـیدی بـرای ایـن خانواده 
نصـب و راه انـدازی گردیـد. وی افـزود: ایـن پنـل خورشـیدی بـا اختصـاص 
اعتبـاری بالـغ بـر 700000000 میلیـون ریال راه اندازی شـده که عـاوه بر ایجاد 
اشـتغال برای سرپرسـت این خانـواده ماهیانه مبلـغ 1۵000000 ریال نیز برای این 

خانـواده درآمدزایـی در پـی خواهد داشـت.

زنان مجرد باالی 35 سال وام اجاره
 دریافت می کنند

معـاون وزیـر راه و شهرسـازی بـا بیان اینکه به مردان سرپرسـت خانوار که به 
دلیـل فـوت همسـر، طاق و متارکه مجرد هسـتند نیز وام اجـاره تعلق می گیرد، 
گفـت: در واقـع اسـتثنایی برای زنـان مجرد باالی 3۵ سـال در ثبت نام »مسـکن 
ملـی« و »وام ودیعـه« وجـود دارد؛ بـر ایـن اسـاس بـرای خانم هـای سرپرسـت 
خانـوار یـا خانم هـای خودسرپرسـت این اسـتثنا وجود دارد که با 3۵ سـال سـن 
بتوانند از تسـهیات ودیعه اجاره و همچنین از امکانات طرح اقدام ملی مسـکن 
اسـتفاده کنند. ثبت نام وام ودیعه مسکن از سـاعت 12 روز چهارشنبه 26 خرداد 
آغـاز شـده اسـت. برپایه این گزارش، تسـهیات 70 میلیون تومانـی در تهران با 
بازپرداخـت پنـج سـاله و نرخ سـود 13 درصد به واجدان شـرایط داده می شـود 
کـه رقـم اقسـاط آن ماهانـه یک میلیـون و ۵92 هـزار و 700 تومـان خواهد بود. 
همچنیـن تسـهیات ۴0 میلیون تومانی متقاضیان هشـت کان شـهر کـرج، قم، 
اصفهـان، شـیراز، تبریـز، مشـهد، کرمانشـاه و اهـواز بـا نـرخ سـود 13 درصـد و 
بازپرداخـت سـه سـاله اعطا می شـود کـه در این صـورت مبلغ اقسـاط آن، یک 
میلیـون و 3۴7 هـزار و 7۵0 تومان خواهد بود. رقم اقسـاط تسـهیات 2۵ میلیون 
تومانی به مسـتاجران سـایر شـهرها که با نرخ سـود 13 درصد و بازپرداخت سـه 

سـاله اعطـا می شـود، 8۴2 هـزار و 3۴8 تومان برآورد می شـود.

تدابیـر  اعمـال  کرمـان  اسـتاندار 
طـرح  از  باالتـر  حتـی  سـخت گیرانه 
محدودیت های هوشـمند در راسـتای 
جلوگیـری از سـرایت مـوج بیمـاری 
از اسـتان های سیسـتان و بلوچسـتان و 
هرمـزگان را مـورد تأکیـد قـرار داد.

اطاع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش 
هشـتاد ویکمین  کرمـان،  اسـتانداری 
جلسـه ستاد استانی پیشـگیری و مقابله 
بـا کرونا بـا رویکرد منطقـه ای جنوب 
ارتبـاط  و  کرمـان  اسـتان  شـرق  و 
جنوبـی  شهرسـتان    11 بـا  تصویـری 
و شـرقی اسـتان بـه ریاسـت اسـتاندار 

اسـتاندار  گردیـد.  برگـزار  کرمـان 
نشسـت  ایـن  جمع بنـدی  در  کرمـان 
بـا اشـاره بـه افزایـش مـوارد بیمـاری 
جنوبـی  و  شـرقی  شهرسـتان های  در 
از  ناشـی  مـوج  کـرد:  عنـوان  اسـتان 
وضعیتی که در اسـتان های سیسـتان و 
بلوچسـتان و هرمـزگان به وجود آمده 
که به شهرسـتان های جنوبی و شـرقی 
مراقبـت  اگـر  و  کرمـان هـم رسـیده 
نشـود بـه کل اسـتان سـرایت خواهـد 
کـرد. دکتـر زینی ونـد تاکیـد کـرد تا 
در نقـاط آسـیب ، تدابیـر سـختگیرانه 
حتـی باالتـر از طـرح محدودیت های 

هوشـمند بـه کار گرفته شـود و افزود: 
سـمت  از  تـرددی  محدودیت هـای 
هرمـزگان  و  بلوچسـتان  و  سیسـتان 
بـا  و  سـختگیرانه  شـهرها  داخـل  بـه 

اثرگـذاری بـاال بایـد لحـاظ شـود.
وی ابراز داشـت: فرمانـداران هم با 
اسـتفاده از تـوان محلی و معتمـدان از 
برگـزاری تجمعـات جلوگیری کنند، 

علـوم  دانشـگاه های  آنکـه  ضمـن 
نیـز تقویـت  بـم و جیرفـت  پزشـکی 
و آمادگـی کامـل امکانـات را داشـته 

باشند.
اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه 
هرگونـه تجمـع ممنوع اسـت، گفت: 
در جنوب و شـرق اسـتان تجمعات را 

تعطیـل کنید.

دکتر زینی وند:

لزوم تعطیل شدن تجمعات 
در جنوب و شرق استان

 شـهردار کرمان بر سرعت  بخشیدن 
»بهشـت  آرامسـتان  آماده سـازی  بـه 
شـهری  مدیـران  و  تأکیـد  کریمـان« 
را بـه رفـع نواقـص و انجـام اقدامـات 

کـرد. ملـزم  باقی مانـده 
کرمان آنایـن،  گـزارش  بـه 
سـیدمهران عالم زاده در جلسـه ای که با 
حضور مدیران شـهری کرمـان برگزار 
شـد، بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده 
بـرای آماده سـازی آرامسـتان »بهشـت 
را  مهـم  اقدامـات  ازجملـه  کریمـان«، 
تکمیـل فضـای سـبز رینـگ پیرامونِی 
آرامسـتان اعـام کرد و گفت: بخشـی 
از فضـای سـبز، اجـرا شـده، امـا الزم 
فضـای  در  درختـان  کاشـت  اسـت 

پیرامونـِی قبـور نیـز ادامـه یابـد.
وی سـاخت چندیـن سـازه جهـت 
مراسـم  اجـرای  و  مراسـم  برگـزاری 
افـزود:  و  برشـمرد  الزم  را  مذهبـی 
سـاختمان ها و سـالن های سـاخته  شده، 
عـاوه بـر هماهنگی بـا قبله مسـلمانان، 

بایـد بـر مبنـای تأمیـن نیازهای مـردم و 
ایجـاد رفـاه بیشـتر باشـند.

شـهردار کرمان همچنیـن به تکمیل 
فضای سـبز اطراف سـالن های مسـقف 
اشـاره و خاطرنشـان کرد: بهتر است در 
ضلع شـرقی و شـمال شـرقی آرامستان 
»بهشـت کریمان«، سـالن های بیشـتری 

برای برگزاری مراسـم سـاخته شـود.
عالـم زاده افـزود: الزم اسـت بـرای 

مسـیر  شـهروندان،  بهتـر  دسترسـی 
آسـفالت  نیـز  جنوبـی  ضلـع  ورودی 

شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ورودی 
آرامسـتان، میـدان کوچکـی نیـز تعبیه 
شـده اسـت، گفت: این میدان شاخص 
اسـت؛  کریمـان«  »بهشـت  آرامسـتان 
بنابراین، الزم اسـت با طراحی مناسـِب 
فضای سـبز یـا ایجاد المان، سـاماندهی 

ایمن سـازی  کرمـان  شـهردار  شـود. 
مسـیر و نصـب تابلوهـای ترافیکـی و 
راهنمـای مسـیر را از جملـه آیتم هـای 
ضروری بـرای آماده سـازی آرامسـتان 
»بهشـت کریمان« دانسـت و بیـان کرد: 
تابلوهای ترافیکی باید توسـط سـازمان 
مدیریت و مهندسـی شـبکه حمل ونقل 

شـهرداری کرمـان نصـب شـود.
عالـم زاده همچنیـن از کلنگ زنـی 
غسـالخانه همزمـان بـا بهره بـرداری از 
آرامسـتان جدیـد خبـر داد و یـادآور 
شـد: تأمیـن آب و ایجـاد محلـی بـرای 
بایـد در دسـتور کار قـرار  آبخـوری، 
هرچـه  نیـز  کمبودهـا  سـایر  و  گیـرد 

برطـرف شـود. زودتـر 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در طراحـی 
فضـای سـبز، بایـد از تمـام ظرفیت هـا 
اسـتفاده کرد، گفت: رینـگ پیرامونی 
آرامسـتان نیز باید از فضای سـبز خوبی 
برخـوردار باشـد تـا ظرفیـت اسـتفاده 

مـردم از سـایه درختـان فراهـم شـود.

شهردار کرمان تأکید کرد:

سرعت  بخشیدن به آماده سازی آرامستان 
»بهشت کریمان«

به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
علـی  کرمـان،  اسـتان  آب وفاضـاب 
زینی ونـد در حاشـیه بازدیـد از طـرح 
کرمـان  شـهر  آب  تأمیـن  اضطـراری 
گفـت: در شـهر کرمـان در زمـان اوج 
مصـرف بیش از یک هـزار لیتر در ثانیه 
کمبـود داریـم کـه در خیلی از شـهرها 
هـم ایـن مشـکل وجـود دارد امـا شـهر 

کرمـان از نظـر مـا بحرانـی اسـت.
در  کـرد:  اضافـه  کرمـان  اسـتاندار 
یـا  دارد؛  راه وجـود  دو  حـال حاضـر 
بایـد آب را نوبت بنـدی کنند تا بعضی 
جاهـا به صـورت نوبتـی آب قطع شـود 
کـه بر اسـاس نظـرات کارشناسـی این 
راه از نظـر فنـی تأییـد نشـده و آنچـه 
کـه تأییـد شـده ایـن اسـت کـه همیـن 
آب  فشـار  و  کننـد  مدیریـت  را  آب 
را در نقـاط مختلـف کـم کننـد. وی 
ادامـه داد: دومیـن راه ایـن اسـت کـه 
همـه چاه هایـی کـه بخـش خصوصی، 
شـهرداری ها  و  دولتـی  دسـتگاه های 
در اختیـار دارنـد و  بـه لحاظ بهداشـتی 
تأییـد می شـوند را بتوایـم وارد شـبکه 
کنیم و راه اضطراری دیگر آب رسـانی 
را  امکانـات  همـه  کـه  اسـت  سـیار 
بسـیج کرده ایـم چهـار دسـتگاه تانکـر 
پیش  بینـی و خریـداری کنیـم و نیـز از 
ارتـش،  خصوصـی،  بخـش  ظرفیـت 

شـهرداری ها، بسیج و... که تانکر دارند 
اسـتفاده کنیـم و شـبانه روز به صـورت 
سـیار آب رسـانی کنیـم کـه امیدواریم 
بتوانیـم بـر بی آبی غلبه کنیـم. زینی وند 
بـه حفـر 7 حلقـه چـاه اشـاره کـرد و 
افـزود: حفـر 7 حلقـه چـاه با دبـی 200 
لیتـر در ثانیه می تواند یک پنجم آب را  
پوشـش دهد و بر اسـاس قولی که داده 
شـده در طول تیرماه ایـن 200 لیتر وارد 
شـبکه می شـود. وی خاطر نشـان کرد: 
کـم شـدن فشـار آب بایـد بـرای همـه 
یکسـان باشـد و اگـر بناسـت کاهـش 
باشـد از خانـه اسـتاندار شـروع شـود و 
مختص مردم حاشـیه شـهر نباشد و اگر 
جایـی می تـوان با 20 لیتری مشـکلی را 
حل کنیم دسـتگاه ها نبایـد دریغ کنند.

آب  ایجـاد  خصـوص  در  زینی ونـد 
پایـدار در کرمـان اضافـه کـرد: بـرای 

ایجـاد آب پایـدار، تمرکـز روی انتقال 
از آب خلیـج فـارس گذاشـته شـد و با 
جلسـاتی که برگزار کردیـم به جاهای 
کرمـان  اسـتاندار  رسـیدیم.  خوبـی 
تصریـح کـرد: مـا اگـر کل خـط لولـه 
آب خلیج فـارس را بـرای شـهر کرمان 
بیاوریـم امـا اگـر مدیریـت صحیـح و 
کمبـود  بازهـم  نباشـد  صرفه جویـی 
آب داریـم، بنابرایـن راه حـل مشـکل 
آب مدیریـت مصـرف و ترمیم شـبکه 
اسـت و از مـردم می خواهـم بـا نهایـت 
دقـت و همراهـی در مصـرف بـرق و 
آب مدیریت بهینه داشـته باشـند تا این 
شـرایط سـخت را سـپری کنیم. محمد 
طاهـری در خصـوص حفـر و تجهیـز 
7 حلقـه چـاه بـرای تأمیـن اضطـراری 
آب شـهر کرمـان گفـت: در بهمن مـاه 
سـال گذشـته ایـن پروژه شـروع شـد و 

زمـان اتمـام آن تیرمـاه در نظـر گرفتـه 
شـده اسـت و بالغ بر ۴00 میلیـارد ریال 

بـرآورد هزینـه آن اسـت.
کرمـان  آبفـا  شـرکت  مدیرعامـل 
اضافـه کـرد: تمـام تـاش شـبانه روزی 
مـا ایـن اسـت کـه در کوتاه تریـن زمان 
ممکـن ظرفیـت 200 لیتری ایـن پروژه 
اضافـه شـود و  بـه آب شـهر کرمـان 
اگرچـه مشـکل شـهر را حـل نمی کند 
از  بخشـی  جبـران  حـدودی  تـا  امـا 
بـرای  کمکـی  و  هسـت  کمبودهـا 
اشـاره  بـا  وی  اسـت.  شـهر  مصـرف 
بـه اینکـه مصـرف آب تابـع گرمـای 
هواسـت خاطرنشـان کرد: مشکلی که 
االن بـا آن مواجه هسـتیم روشـن بودن 
دائمی کولرها به دلیل گرمای هواسـت 
و انشـاء اهلل درهفتـه آینده بـا کاهش دما 
و خنـک شـدن هوا مشـکات کمتری 
خواهیـم داشـت. طاهـری کمبـود آب 
در شـهر کرمـان را بیـش از هزارلیتر در 
ثانیـه عنـوان کـرد و افـزود: مـا هـزار تا 
هـزار و 100 لیتـر آب در ثانیـه در شـهر 
کرمـان کمبـود داریـم و تمـام ظرفیت 
لیتـر را جبـران  ایـن پـروژه تنهـا 200 
می کنـد و هنـوز 900 لیتـر کـم داریـم 
و چنانچـه بـا افزایـش گرمـای هـوا در 
مصـرف مدیریـت نشـود دوبـاره دچار 

می شـویم. بحـران 

محمد طاهری؛

هفت حلقه چاه برای تأمین اضطراری آب شهر کرمان 
به زودی وارد مدار می شود

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان خبرداد:

راه اندازی اعالن خاموشی ها در سامانه برق من
شـرکت  دیسـپاچینگ  و  بهره بـرداری  معـاون 
از  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی  توزیـع 
و  عمومـی  اطاع رسـانی  نوتیفیکیشـن  راه انـدازی 
خاموشـی ها در سـامانه بـرق مـن خبـر داد و گفـت: 
و  اتفاقـات  مراکـز  هوشمندسـازی  بـه  توجـه  بـا 
مشـترکین، متقاضیـان می تواننـد بـا ثبـت شناسـه 13 
رقمی اشـتراک بـرق خود از خدمـات غیرحضوری 
مرتبـط بـا بهره برداری شـبکه و خاموشـی ها بهره مند 
گردند.به گزارش روشـنفکری سـیدکمال موسـوی 
از طریـق درگاه هـای  افـزود: مشـترکین می تواننـد 
مختلـف از جملـه سـامانه بـرق ایـران )بـرق مـن(، 
بـدون   121 بـرق  فوریت هـای  مرکـز  بـا  ارتبـاط 
یـاد شـده  از خدمـات  بـه مراجعـه حضـوری  نیـاز 
اسـتفاده نماینـد. موسـوی خاطرنشـان کـرد: یکی از 
ماموریت هـای مهـم ایـن شـرکت در حـوزه بهـره 

مشـترکین  بـه  خاموشـی ها  اطاع رسـانی  بـرداری، 
محترم می باشـد کـه از جمله خدمـات غیرحضوری 
یـاد شـده نیـز هسـت. وی افـزود: مشـترکین عزیـز 
محـل  خاموشـی های  از  اطـاع  کسـب  بـرای 

از  می تواننـد  خـود  کار  و  کسـب  یـا  و  سـکونت 
طریـق درگاه هـای یـاد شـده و با ثبت نمودن شناسـه 
خاموشـی های  از  خـود  بـرق  اشـتراک  رقمـی   13
احتمالی آگاه شـوند. موسـوی گفت: یکی دیگر از 
امکانـات جدیـد و آسـان اطـاع از خاموشـی ها که 
اخیـراً راه انـدازی و بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت، 
اطـاع از خاموشـی ها بـدون اسـتعام مشـترک از 
از  بهره منـدی  بـرای  می باشـد؛  ایـران  بـرق  سـامانه 
ایـن امکان پس از ثبت شناسـه اشـتراک در سـامانه، 
هرگونـه خاموشـی جـاری یـا برنامه ریـزی شـده که 
در محـدوده اشـتراک یـاد شـده وجود داشـته باشـد 
و در صـورت نصـب اپلیکیشـن بـرق مـن و وصـل 
دیتـای تلفن همـراه به صورت نوتیفیکیشـن )اعان ( 
به مشـترک اطاع رسـانی می شـود و نیاز به اسـتعام 

از هیـچ درگاهـی نمی باشـد.
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فرخ رو شهابی
دکترای ادبیات فارسی

به مناسبت ۲۶ ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر؛

آثار زیان بار مواد نوظهور و راه مبارزه با آن

26 ژوئـن برابر بـا ۵ تیرماه روز جهانـی مبارزه با 
مـواد مخـدر اسـت. کنفرانـس بین المللی مبـارزه با 
اعتیـاد و قاچاق مواد مخدر از تاریخ 17 تا 26 ژوئن 
1987 در شـهر ویـن بـه منظـور ابـراز عـزم سیاسـی 
و  پدیـده خانمان سـوز  بـا  مبـارزه  امـر  در  ملت هـا 
شـوم مـواد مخـدر تشـکیل شـد و در آن سـندی 
کشـورهای  تصویـب  بـه   C.M.O عنـوان  بـا 
شـرکت کننده رسـید تا خط و مشـی مبارزه جهانی 
بـا ایـن پدیـده شـوم را مشـخص نمایـد، چـرا کـه 
امـروزه مسـئله موادمخـدر دیگـر یـک ناهنجـاری 
اجتماعـی و بهداشـتی محـدود بـه یـک جامعـه یـا 
از محدود ه هـای جغرافیایـی  بلکـه  نیسـت،  منطقـه 
فراتـر رفتـه و ضمـن پیوند بـا جرایم سـازمان یافته، 
جهانـی  مرزهـای  تمـام  تقریبـا  پولشـویی  و  فسـاد 
را درنوردیـده اسـت و نکتـه دردنـاک ایـن اسـت 
جوانـان کـه نیـروی مولـد و پشـتوانه توسـعه آینده 
جوامـع بـه شـمار می آیند، جـزو اولیـن قربانیان این 
می شـوند.  محسـوب  نیسـتی  و  مـرگ  سـوداگری 
اعتیـاد بـه مـواد مخـدر به عنـوان جدی ترین مسـئله 
سـامتی کشـور مـا وجوه مختلـف جامعه شناسـی، 
روانشناسـی، حقوقـی، سیاسـی و... دارد. بـه اعتقاد 
متخصصـان، اعتیـاد بـه مواد  مخـدر به عنـوان یکي 
حاضـر  عصـر  در  اجتماعـی  پیچیـده  مسـائل  از 

اسـت کـه علـت و معلـول بسـیاری از آسـیب ها و 
می باشـد. اجتماعـی  انحرافـات 

نـدارد،  شـخصی  و  فـردی  جنبـه  فقـط  اعتیـاد 
بـر  معضلـی محسـوب می شـود کـه عـاوه  بلکـه 
تهدیـد سـامت جسـم و روان افـراد، در جنبه هـای 
اخاقـی، اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه نیـز آثـار 
می گـذارد.  جـای  بـر  جبران ناپذیـری  و  زیان بـار 
لـذا یکـی از چالش هـا و دغدغه هـای متخصصـان 
امـر سـامت، رشـد نگران کننـده آمـار اختـاالت 
مصـرف مـواد و نیـز تنوع و آسـیب زاتر شـدن مواد 
و داروهـای مصرفـی نسـبت بـه گذشـته می باشـد، 
در ایـن راسـتا نظـر یـک متخصـص را در رابطـه 
بـا ابعـاد نوظهـور، پیشـگیری و درمـان ایـن پدیـده 

شـده ایم: جویـا 

سعید جلیلی نیکو
دکترای تخصصی  مشاوره 

درمانگر اعتیاد
سـن  غیررسـمی  و  رسـمی  گزارشـات  طبـق   
الـی13   12 حـدود  بـه  کشـور  در  اعتیـاد  شـروع 
سـالگی رسـیده و این مـورد را می تـوان در مراجعه 
بـه مراکـز درمانـی اعتیـاد مشـاهده کـرد و روزانـه 
حـدود 2۵0 نوجـوان در معرض شـروع اعتیاد قرار 
دارنـد. البتـه ذکر این نکته ضروری اسـت بسـیاری 

از خانواده هـا بـه دالیلـی از جملـه حفـظ آبـرو و 
اقـوام  و  همسـایه ها  جانـب  از  نخـوردن  برچسـب 
و...تمایلـی بـه افشـای بیمـاری فرزنـد و یـا اعضای 
خانـواده خویـش ندارنـد کـه این پدیـده خود یک 

معضـل بـزرگ محسـوب می شـود.
مـواد  مصـرف  سـن  آمـدن  پاییـن  دالیـل  از 

نمـود: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان 
بـه  والدیـن  کم توجهـی  یـا  نظـارت  1-عـدم 

فرزنـدان احساسـات  و  نیازهـا 
والدیـن  خانواده هـا:  زندگـی  سـبک  2-تغییـر 

می باشـند خویـش  نیازهـای  درگیـر  بیشـتر 
3-طاق رسمی یا عاطفی والدین

ابـراز  بـرای  مناسـب  شـرایط  وجـود  ۴-عـدم 
خانـواده و  جامعـه  در  نوجوانـان  وجـود 

۵-در دسترس بودن مواد موجود
6-عـدم آگاهـی از اعتیاد آور بـودن برخی مواد 

مثـل گل، کمیکالو و...
7-تمایـل بـه افزایـش میل جنسـی و لذت بخش 

کردن روابط جنسـی
8-شکست های عشقی در روابط عاطفی

مصرفـی  مـواد  جملـه  از  اسـت  ذکـر  شـایان 
نوجوانـان،  و  جوانـان  میـان  در  جدیـد  و  شـایع 
دلیـل عـدم  بـه  و شیشـه می باشـد.  گل، کمیـکال 
آگاهـی نوجوانـان و دیگـر مـوارد فـوق مصـرف 
ایـن مـواد شـایع شـده و در میـان دختران و پسـران 
رشـد چشـم گیری دارد. از آنجایـی  کـه ایـن مـواد 
در قالـب سـیگار امـکان مصـرف دارنـد و دیگران 
به راحتـی نمی تواننـد تشـخیص بدهنـد کـه فـرد در 
حـال مصـرف مـواد می باشـد، جوانـان به ایـن مواد 
می داننـد. را جـذاب  آن  مصـرف  و  آورده  روی 

از جملـه راهکارهایـی کـه می تـوان بـه جوانـان 
و نوجوانـان کمـک کـرد: همدلـی کـردن بـا آنها، 
اجـازه دادن برای ابراز وجـود، آگاه کردن افراد از 
آسـیب های اعتیـاد، شـاد نگـه داشـتن جـو خانواده 

و... اسـت کـه متأسـفانه غالـب خانواده هـا از انجام 
آن مغفـول مانده انـد.

مـواد  کـه  جدیـدی  و  نوظهـور  مشـکات  از 
صنعتـی و مـواد جدیـد ایجـاد کرده انـد می تـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره نمـود:
1-تمایـل بـه برقـرای رابطـه جنسـی بـه صورت 

هی و گر
بـه  و  مختلـط  میهمانی هـای  و  2-دورهمی هـا 

روان گـردان قرص هـای  مصـرف  آن  طبـع 
از  فـرار  بـرای  والدیـن  توسـط  3-مصـرف 

شـوهری و  زن  تعارضـات  و  مشـکات 
۴-هذیان هـا و توهم هـای شـدید و رفتـن بیمـار 

بـه کمـا در حـدود 30 دقیقه
مـواد  هماننـد  جدیـد  مـواد  اسـت  ذکـر  قابـل 
و  رفتـاری  پیامدهـای  موجـب  سـنتی  و  صنعتـی 
و  جامعـه  بـرای  کـه  می شـود  فـرد  در  شـناختی 
خانـواده تبعـات و نتایـج سـنگینی دارد. از جملـه 
ایـن پیامدهـا می تـوان به سـرقت، قتل، خودکشـی، 

اشـاره کـرد.  ... و  طـاق 
لـذا عموم جامعـه و خانواده ها بایـد این موضوع 
را بداننـد کـه اعتیـاد درمـان تضمینی نـدارد. به این 
شـکل کـه حتـی ممکـن اسـت فـردی بعـد از 20 
سـال پاکـی و بهبـودی دوبـاره لغـزش کـرده و بنـا 

بـه دالیلـی بـه سـمت مصرف بـرود.

نکتـه مهـم ایـن هسـت کـه بیمـاری اعتیـاد قابل 
کنتـرل می باشـد، بنابرایـن جامعـه و خانـواده بایـد 
تمـام کمـک خـود را بـه کار گیرنـد تـا همیشـه در 
برابـر ایـن افـراد رفتارهـای نرمال داشـته تـا موجب 
رونـد  و  باشـند  مصـر  خویـش  درمـان  در  شـود 

بهبـودی خـود را ادامـه دهنـد.
در درمــان و کنتــرل ایــن بیمــاری راهکارهــا و 
ــواده،  ــوزش خان ــاوره و آم ــل: مش ــی از قبی متدهای
دارو  روان درمانــی،  و  روانشــناس  از  اســتفاده 
ــی توســط روانپزشــک و شــرکت بیمــار در  درمان
نتیجــه  و  مفیــد  بســیار  NA می توانــد  جلســات 

ــد. ــش باش بخ

محیا احمدی
روانشناس و پژوهش گر

کـه  مـن  دل  ابـری  آسـمان  در 
هیـچ چیز جـز پنجـره ای بـرای پرواز 
کبوتـران نـدارد به نـاگاه عطـر نام تو 
می پیچـد، آرام آرام بـا دلـی سرشـار 
از امیـد و قلبـی آکنـده از اضطـراب 
عشـِق شمس الشـموس و با چشـمانی 
سرشـار از شـوِق خواسـتن و دیـدن، 
قـدم برمـی دارم بـه سـوی جایـی کـه 
همۀ عالم اشـتیاق دیـدارش را دارند.

رضـا  امـام  می گویـم  خـودم  بـا 
جانـم: دلـم بـاب الجـواد می خواهـد 
قلـب توسـت،  بـه  کـه دروازۀ ورود 
می خواهـد  را  فـوالدت  پنجـره  دلـم 
کـه اگر اشـک چشـمانم امـان بدهد،  
کنـم،  تقدیمـت  دسـتی  دو  را   دلـم 
بـه صحـن و  دلـم می خواهـد وقتـی 
سـرای پـر از نقـش و نـگارت بـا آن 
ماهرانـه  و  دلبرانـه  آینه کاری هـای 
می رسـم زیارت نامـه ات را بخوانـم و 
با شـوقی سرشـار، صلوات خاصه ات 
را بـا هـزار امیـد، کبوتـروار زیـر لب 

زمزمـه کنـم.
امـام رضـا جانـم هـر بـار کـه بـه 
سـنگ فرش های  آمـده ام  طوافـت 
حرمـت شـاهد بوده انـد قـدم بـه قـدم 
کـردم،  حـس  را  تـو  لبریـز  عشـِق 
تـو زائـرت را از هـر نقطـه و مکانـی 

کـه باشـد فـرا  می خوانـی امـا گرمـا، 
معنـوی  و  کشـش و جاذبـۀ عرفانـی 
کـه  اسـت  زیـاد  آن قـدر  سـرایت 
همـه محـو توایـم، بی آنکـه حاجتـی 
عیـن  در  باشـد  مانـده  خاطرمـان  در 

بسـیارخواهی!
رســیدن بــه درگاه تــو آغــاز همــۀ 
رضــا،  اســت.  بشــر  خواســتن های 
و... صفــوی  طبرســی،  شــیرازی، 

ــد  ــتند کبوترانی ان ــان نیس ــر خیاب دیگ
ــوق  ــه ش ــو و ب ــوی ت ــه س ــرا ب ــه م ک
ــای  ــد. صف ــرواز می دهن ــو پ ــدن ت دی
ــد  ــک و لبخن ــا اش ــو ب ــای ت صحن ه
می دانــم،  اســت،  شــده  تزییــن 
اســت  ابــری  تــو  نــام  می دانــم 
ســرزمین های  بــر  می بــارد  کــه 
خشــکیده، بــر کویــر، بــر هــر کجــای 
ناشــناخته، بــر گناهــان مــا، تــا عشــق 

تولــدی دوبــاره بیابــد و مــا را بــه 
ــو  ــام ت ــاند. ن ــو برس ــرآن ت دروازۀ ق
آیــه ای اســت کــه بــه شــفاعت پیونــد 
از  امیــد،  تــا  ناامیــدی  از  خــورده 
نفریــن بــه رضــا، از زمیــن تا آســمان. 
خواســتم بنویســم کــه تــو هیــچ کِس 
دنیــای منــی امــا خــودم را در آســتانۀ 
تــو یافتــم، در صحــن کبوترانــی کــه 
کربــا را بــه حرمــت می آورنــد و بــر 
ــای  ــو رازه ــی ت ــد طای ــمان گنب آس
ســبز و فیــروزه ای را بــه کویــِر دل 
مــا می بخشــند و خادمــان حرمــت 
بلنــد بلنــد در نقاره هــای زمــردی تــو 
ــک  ــر از دور و نزدی ــا خب ــد ت می دمن
چشــمان  وقتــی  بدهنــد.  شــفاعت 
و  می شــکند  اشــک  بــه  مــادری 
یــا دســتان پــدری رو بــه گنبــدت 
بــاال مــی رود و دختــری و پســری 

شــفاعت  بــه  می کننــد  تضــرع 
خواســته های کوتــاه و بلندشــان، تــو 
ــر ســرهای همه شــان  برمی خیــزی و ب
دســت اجابــت می کشــی تــا همــواره 
قاصدک هایــی باشــیم کــه پیغــام تــو 
میهمــان  زمیــن  کوچه هــای  در  را 
کنیــم. تــو برمی خیــزی و تمــام مــا را 
ــوالدت  ــر پنجــره ف ــودن ب ــه ب از حلق
ــدل می ســازی کــه در  ــی ب ــه ابرهای ب
ــدن  ــه عشــق باری آســمان زندگــی، ب

ــد. ــن کنن ــد تمری ــا اب را ت
چـه زیباسـت کـه بـه خانه هـای ما 
پـدران  و  کـودکان  و  می زنـی  سـر 
می گیـری،  دسـت  را  مـا  مـادران  و 
می شـوی  متولـد  کـه  زیباسـت  چـه 
شـالیزارهای  از  مـردم  دعاهـای  در 
شـمالی تـا گندمزارهـای جنوبـی، از 
تـا  غربـی  آفتابگـردان  کشـتزارهای 

شـرقی. زعفرانـی  زمین هـای 
نـام تـو فراتـر از مهربانـی اسـت و 
گوشـواره های  بـه  حتـی  آن  آوازۀ 
درختـان گیـاس آن سـوی زمیـن نیز 
گمنامـی  سـربازان  و  اسـت  رسـیده 

کـه در تاریکـی هـر شـِب دنیـا رو به 
سـوی تـو آرام می گیرنـد و صبـح بـا 
عطـر گاب تـو، روز را می آغازنـد. 
تـو ملجـأ همـۀ بی پناهانـی آن جـا 
شـاه  می گوینـد:  زبانـی  هـر  بـه  کـه 

راه آمـدم. بـده خسـتۀ  پناهـم 
امـا  نیسـتم  تـو کـه  الیـق وصـف 
می دانـم ای شـاه خراسـان چـه بسـیار 
کـه تـو را یافته انـد و چـه بسـیار کـه 

توانـد. جسـتجوی  در 

به بهانۀ والدت حضرت رضا، امام مهربانی ها؛

قلب یک جهان به عشق تو می تپد

بـا دهـه کرامـت و میـاد  همزمـان 
بـا سـعادت حضـرت فاطمـه معصومـه 
از  بهره بـرداری  رسـمی  مراسـم  )س( 
عملیـات بازسـازی و توسـعه فروشـگاه 
)مرکـزی  کرمانـی  خواجـوی  رفـاه 
جنـاب  حضـور  بـا  کرمـان(  اسـتان 
محتـرم  عضـو  محمـدی  دکتـر  آقـای 
هیئت مدیـره و مدیریـت محتـرم عامـل 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  شـرکت 

رفیعـی  مهنـدس  آقـای  جنـاب  رفـاه، 
ریاسـت  و  توسـعه  محتـرم  مدیریـت 
جنـاب  سـرمایه گذاری،  کمیسـیون 
آقـای دکتـر دانشـور مدیریـت محتـرم 
بین الملـل،  امـور  و  عمومـی  روابـط 
جنـاب آقای مهنـدس راحمی مدیریت 
جنـاب  تـازه،  غذایـی  مـواد  محتـرم 
آقـای مهنـدس غدیـر مدیریـت محترم 
فروشـگاه های رفـاه اسـتان یـزد، جناب 

مدیریـت  گرشاسـبی  مهنـدس  آقـای 
اسـتان  رفـاه  فروشـگاه های  محتـرم 
سیستان وبلوچستان و سایر مدیران ارشد 
ایـن شـرکت و همراهـی جنـاب آقـای 
دکتـر مهرابی معاونت محتـرم اقتصادی 
آقـای  جنـاب  کرمـان،  اسـتانداری 
محتـرم  معاونـت  دادگرپـور  مهنـدس 
کرمـان  شـهرداری  اقتصـادی  و  مالـی 
سـازمان های  و  ادارات  کل  مدیـران  و 

اسـتان کرمـان برگـزار گردیـد. جنـاب 
مدیریـت  میرطهماسـب  حسـن  آقـای 
زنجیـره ای  فروشـگاه های  محتـرم 
رفـاه اسـتان کرمـان در ایـن مراسـم بـا 
بیـان اینکـه ایـن فروشـگاه جـزو اولیـن 
کـه  می باشـد  رفـاه  فروشـگاه های 
درسـال 137۵ راه اندازی گردیده است، 
افـزود: هم اینـک در ایـن طـرح توسـعه 
افزایـش  بـا  فروشـگاهی  بازسـازی  و 

1100 مترمربعـی، فضـای جدیـد آن بـه 
متـراژ 2900 مترمربـع رسـید و به عنـوان 
اولیـن فروشـگاه رفاه در تیـپ هایپر این 
اسـتان بـا راه انـدازی غرفه هـای جدیـد 
واحـد صنعتـی نـان، کترینـگ و فسـت 
فـود، شـیرینی و... همـراه بـا زیباسـازی 
فروشـگاهی  برندینـگ  بروزرسـانی  و 
هـم  بـه  ویـژه  خدمـات  ارائـه  جهـت 
اسـتانی های گرامـی بازگشـایی گردید.

با حضور مدیرعامل رفاه و جمعی از مسئوالن؛

عملیات بازسازی و توسعه فروشگاه
رفاه خواجوی کرمانی به بهره برداری رسید
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خانواده محترم کارآموز
زبان از بیان درد و آالم شـما قاصر اسـت و سـخن گفتن از داغ  پدر ثقیل، اما در 

برابر خواسـت و اراده پرودگار جز سـر تسلیم راهی نیست.
بدین وسـیله درگذشـت جانسـوز پـدر گرامیتـان کربایـی سـید غالمرضـا 
کارآمـوز را محضـر شـما تسـلیت عـرض نمـوده و از حضرت دوسـت برای 

آن فقیـد سـعید غفـران واسـعه الهـی مسـئلت داریم.
جهانشاه و یاسر جهانبخش

بخـش  در  سـقدر  باسـابقه  و  زیبـا  روسـتای 
جبالبـارز شهرسـتان جیرفت یکـی از قدیمی ترین 
روسـتاهای جنـوب کرمـان اسـت کـه حتـی قبل 
از تشـکیل بخـش جبالبـارز، رقیـب محمدآبـاد 
مسـکون در مرکزیـت بخـش بـوده اسـت، امـا 
متأسـفانه ایـن روسـتای مهـم و کلیـدی کـه در 
مسـیر جـاده ترانزیتـی هرمـزگان بـه بلوچسـتان و 
کرمـان قـرار دارد طـی چنـد دهه پـس از انقاب 
بـه آنچـه که شایسـتگی آن بـوده نرسـیده و روند 
توسـعه را دیرهنـگام آغـاز نمـوده کـه ایـن امـر 
در دولـت تدبیـر و امیـد شـتاب بیشـتری بـه خود 
گرفـت و بـا تـاش دهیـار فکـور در بسـیاری از 
شـاخص ها بـه جایـگاه مطلوبـی رسـیده اسـت و 
امیـد مـی رود کـه روز بـه روز شـاهد شـکوفایی 
بیشـتر ایـن روسـتا باشـیم، زیرا ایـن منطقـه دارای 
اقلیمـی معتدل و خاک حاصلخیز اسـت و به دلیل 

قـرار گرفتـن در حاشـیه رودخانه دائمی سـقدر و 
همچنین مسـیر انتقال آب شـهر جبالبارز از حیث 
ایـن عنصـر حیاتی بـا مشـکل مواجه نبـوده و نظر 
بـه قـرار داشـتن در مسـیر خـط انتقـال گاز، خـط 
ریلی و با اسـتفاده از پتانسـیل ویژه خـود در زمینه 
کشـاورزی، زراعـت، پـرورش انـواع طیـور، قرار 
گرفتـن در مسـیر جـاده ترانزیتی و هوای مناسـب 
در تابسـتان و زمسـتان می توانـد به جایـگاه واقعی 
خویش دسـت یابد، ناگفته نماند در هشـت سـال 
گذشـته دهیـاری این روسـتا خدمات بی شـماری 
در ایـن منطقـه انجـام داده کـه بـه بهبـود اوضـاع 
روسـتا و مهاجـرت معکـوس روسـتائیان کمـک 
شـایانی کـرده کـه نتیجـه ایـن امـر حکایـت از 
سـال  سرشـماری  در  روسـتا  جمعیـت  افزایـش 
139۵ داشـته کـه بـه مـدد ایـن امـر دهیـاری از 
حالـت پـاره وقـت بـه تمام وقـت تبدیـل گردیده 
و درجـه دهیـاری نظـر بـه خدمـات انجـام گرفته 
و شـاخص های موجـود از 3 بـه ۵ ارتقـا یافتـه که 
خـود امتیـاز مهمـی بـرای جـذب اعتبار و توسـعه 
روستاسـت، بـر همیـن اسـاس تیـم خبـری مـا بـه 
همـراه ریاسـت شـورا جهانشـاه جهانبخـش 
و دهیـار از سـطح روسـتا بازدیـد نمـوده کـه اهـم 
خدمـات انجـام شـده بـه نقل از مهندس یاسـر 
جهانبخش دهیـار دو دوره این روسـتا به شـرح 

اسـت: زیر 

1-اجرای شـش هزار مترمربع زیرسـازی و آسفالت 
خیابان شـرکت تعاونی سـقدر )خیابان شهید عنایت 

امیری(
2-ساخت، تکمیل و تجهیز ساختمان دهیاری

3-ساخت پارک محله ای سقدر
انتقـال آب  و  لوله گـذاری مشـبک  ۴-زه کشـی و 

کشـاورزی از رودخانـه بـه روسـتا
۵-پیگیری و احداث پل بزرگ روستای سقدر

6-تعمیر و نصب کامل روشنایی معابر روستا
7-تعریـض و سـامان دهی کوچه های روسـتا مطابق 

با طـرح هادی
8-زیرسازی و تسطیح کوچه شهید افتخاری

9-تجهیـز و تکمیـل غسـالخانه روسـتا در مجاورت 
بهشـت زهرا

10-خرید سـطل زباله بهداشـتی جهـت جمع آوری 
زباله روسـتا طـی چند مرحله

11-نصب و راه اندازی سیسـتم گیرنـده دیجیتال در 
روستا

12-زیرسـازی و آسـفالت خیابان شـهید جهانبخش 
به میـزان شـش هـزار متر مربع

متـراژ  بـه  افتخـاری  شـهید  کوچـه  13-آسـفالت 
مترمربـع دویسـت 

1۴-برگزاری هرسـاله مراسـمات فرهنگی و مذهبی 
اعـم از جشـن و عزاداری در مناسـبت های مختلف

1۵-سـامان دهی مـکان برگـزاری نمـاز عیـد سـعید 
فطـر در روسـتا

16-ادامـه سـنگ فرش خیابـان شـهید جهانبخش به 
طـول 200 متـر با سـنگ های زیبا موسـوم به سـنگ 

رودخانه ای
17-هـرس درختان و پاک سـازی گیاهـان مزاحم از 

تمامی معابر روسـتا
18-کاشـت درختـان سـازگار بـا محیـط و افزایـش 

فضای سـبز روسـتا 
19-شن ریزی و تسطیح معابر روستا 

20-ایزوگام غسالخانه روستا
21-مکانیـزه شـدن جمـع آوری زبالـه کل روسـتا با 

ماشـین ویـژه حمـل زباله
22-همـکاری و مسـاعدت برای لوله کشـی و انتقال 
آب آشـامیدنی بـه محلـه پشـت حسـینه علی اکبـر 

روستا
جوانـان  والیبـال  تیـم  سـامان دهی  و  23-پشـتیبانی 

روسـتا بـرای شـرکت در مسـابقات مختلـف محلی 
و شهرسـتانی

2۴-آمـوزش جوانان روسـتا با همکاری هال احمر 
بـرای دوره های کمک های اولیـه امداد و نجات

و  سـاخت  بـرای  راه  اداره  بـا  2۵-همـکاری 
بهره بـرداری زیرگـذر و پـل هوایـی در مسـیر جـاده 
اصلـی کـه تـا کنـون حـوادث ناگـواری بـه همـراه 

بـوده اسـت  داشـته و یـک مطالبـه عمومـی 
26-تهیـه وسـیله نقلیه و تسـهیات الزم بـرای انتقال 
و  راهپیمایی هـا  در  شـرکت  جهـت  روسـتا  مـردم 

مناسـبت های مذهبـی و ملـی
بـرای  شناسـایی  تابلـوی  نصـب  و  27-نام گـذاری 

روسـتا خیابان هـای  و  کوچه هـا  تمامـی 
در  مداربسـته  دوربیـن  راه انـدازی  و  28-نصـب   
ورودی و خروجی هـای روسـتا جهت ارتقای امنیت

 29-خرید و تملک 2۵0 متر زمین جهت بازگشایی 
وروری خیابـان شـهید افشـاری و زیر سـازی آن کـه 

چندین سـال مسـدود و غیرقابل تردد بود
 30-سـامان دهی، دیوار کشـی و نصب المپ رنگی 

در ورودی خیابان شهید جهانبخش
 31-اتمام سنگ فرش خیابان بهداری

 32-دیوارکشـی، جدول گذاری و نصب روشـنایی 
در بهشـت زهرای روستا

کوچه هـای  کشـی  دیـوار  و  33-تعریـض   
امیرالمؤمنیـن و شـادروان بختیـار عبدالهـی و تعبیـه 
کوچه هـا ایـن  مسـیر  در  کشـاورزی  آب  کانـال 

 3۴-نصب و راه  اندازی برج نور در بوستان روستا
و  ورودی  در  بـزرگ  پرچـم  میـل  3۵-نصـب   

روسـتا خروجـی 
خیابـان  ورودی  دیوار کشـی  و  36-سـنگ چینی   

شـهید عنایـت امیـری
 37-پیگیـری و همـکاری جهت حفـر دو حلقه چاه 

جهت آب آشـامیدنی روستا
 38-نامه نـگاری و پیگیری جهـت دریافت حقابه از 
پروژه انتقال آب شـرب از جیرفت به شـهر جبالبارز
  39-پیگیـری جهـت توزیـع آرد و نفـت سـفید و 

برطـرف کـردن مشـکل مـردم در ایـن زمینـه
 ۴0-پیگیـری و نصـب تیـر بـرق کوچه هـای محلـه 

پاییـن حسـینه )کاغـی( کـه فاقـد شـبکه بوده اند
 ۴1-تعبیـه لولـه بتنـی )زوک( بـرای انتقـال آب در 

معابـر و تعریـض بعضـی از کوچه هـای روسـتا
 ۴2-پیگیـری از طریـق اداره برق شهرسـتان جیرفت 

بـرای اضافـه کـردن ترانـس بـرق روبـروی مسـجد 
صاحب الزمـان و رفـع افـت ولتـاژ و هم چنیـن نصب 
3 تیـر بـرق در این مسـیر که پیمانـکار بـرای اجرای 

طرح فـوق معرفـی گردیده اسـت
۴3-پیگیـری از طریـق فرمانـداری و بنیـاد مسـکن 
جهـت بازنگری طـرح هادی روسـتا که 10 سـال از 

اجـرای آن می گـذرد
و  مجلـس  وقـت  نماینـده  طریـق  از  ۴۴-پیگیـری 
نامه نـگاری برای سـاخت مرکز خدمـات درمانی در 
روسـتا که به بهتریـن، زیباترین و مجهزترین شـکل 
سـاخته و در حال خدمات رسـانی به اهالی روسـتا و 

مجموعه روسـتاهای دهسـتان می باشـد
مرکـز  طریـق  از  دهیـاری  و  شـورا  ۴۵-پیگیـری 
جـذب  جهـت  جیرفـت  شهرسـتان  بهداشـت 

روسـتا درمانـگاه  بـرای  دندان پزشـک 
 ۴6-تـاش بـرای سرشـماری فنـی و جامع در سـال 
9۵ و تبدیـل دهیـاری از حالـت پاره وقـت بـه تمـام 
وقـت کـه یکـی از بزرگتریـن خدمـات ایـن دوران 

محسـوب می گـردد
۴7-خریـد خـط تلفـن بـرای دهیـاری و هم چنیـن 
پیگیـری بـرای 4G شـدن اینترنـت شـبکه ایرانسـل 

روستا
۴8-ضدعفونـی معابر، درب منـازل و مناطق پر تردد 

روسـتا برای مبارزه بـا ویروس کرونا
آب  جهـت  کانال کشـی  متـر  دویسـت   -۴9

روسـتا کشـاورزی 
عنایـت  شـهید  خیابـان  جدول  کشـی  ۵0-شـروع 

امیـری
در پایـان مهندس یاسـر جهانبخش دهیـار، از 
ریاسـت شـورا جهانشـاه جهانبخـش، اعضـای 
شـورا سـیدرضا موسـوی، عباس عبدالهی، 
عبدالهـی،  غالمرضـا  صفـوی،  محمـد 
فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت مهنـدس ابـوذر 
عطاپـور وزیـری، معاونـت عمرانـی فرمانـدار 
دکتـر منصـور خانه گیـر، بخشـدار جبالبـارز 
مهندس علی سـاالری پـاک، مسـئول مالی 
دهیاری ها محمدجواد اسـحاقی، کارشناسـان 
فنـی دهیاری هـا مهندس سـیاوش بیدشـکی 
و دکتـر معصومـه امیـری، اعضـای شـورای 
اداری شهرسـتان و بخـش به واسـطه همـه تاش هـا 
و همکاری هایشـان بـرای عمـران و آبادانـی سـقدر 

کمـال امتنـان و تشـکر را بعمـل آورد.

سقدر زیبای امروز؛

نتیجه تالش هشت ساله دهیاری


